
Zarządzenie Nr V/308/2008 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 28 lipca 2008 roku 
 
 

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających w 
roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I -III szkoły 
podstawowej. 
 
 
          Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie 
zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 
przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I -III szkoły podstawowej do dnia 30 
września 2008 roku. 
 

§ 2. 
 

Tryb składania wniosków, o których mowa w § 1 określony jest odpowiednio w 
załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz na stronie internetowej Gminy 
Baranów: www.gminabaranow.pl. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Baranowie. 
 

§ 4. 
 

Zarzadzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w 
sołectwach oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej w Baranowie. 
 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do 
Zarzadzenia Nr V/308/2008 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 28 lipca 2008 roku 

 

I N F O R M A C J A 
 

Wójta Gminy Baranów 
 
 

dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów 
rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne lub 

naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. 
 

Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze 
zm..) tj. 351,- zł na osobę.  

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wyniesie: 

do 70 zł – dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, 
do 130 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, 
do 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej, 
do 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. 
 

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a takŜe 
dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego. Formularz wniosku moŜna uzyskać 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie, 24-105 
Baranów, ul. Szkolna 2, tel. 081 8834965, a takŜe na stronie internetowej Gminy Baranów: 
www.gminabaranow.pl lub korzystając z załącznika do niniejszego ogłoszenia. Wnioski będą 
przyjmowane niezwłocznie po podpisaniu Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. 
Wnioski naleŜy składać w sekretariacie  szkoły, do której uczeń  będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2008/2009. 

Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca 
poprzedzającego złoŜenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego 
rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o 
wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych 
z pomocy społecznej. 

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłoŜeniu dowodu zakupu, do 
wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 2. Istnieje moŜliwość ubiegania się o 
zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę 
osób wpłacających środki na ich zakup. O refundację podręczników zakupionych dla 
uczniów nie będących uczniami szkoły prowadzonej przez gminę, np. szkoły specjalnej lub 
społecznej, wnioski naleŜy kierować do urzędu gminy właściwego dla siedziby szkoły. 

 

 



Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Nr V/308/2008 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 28 lipca 2008 roku 

 

                                                                                                  (miejscowość i data) 

 
WNIOSEK  

o przyznanie pomocy finansowej dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie 
przedszkolne i uczniom klas I, II, III szkół podstawowych  

na zakup podręczników  na rok szkolny 2008/2009 
 
WNIOSKODAWCA  
  
� ojciec/matka/(prawny opiekun) dziecka/ucznia 
� rodzice zastępczy – ojciec/matka 
� Dyrektor szkoły/nauczyciel 
� pracownik socjalny/inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych  
  
DANE OSOBOWE UCZNIA/DZIECKA  
Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………................. 
PESEL …………………………………………………………………………................................... 
Data i miejsce urodzenia ……….…………………………………………………………….............. 
Szkoła / klasa (rok szk. 2008/2009) ………………………………………………………………...... 
  
DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
  
Imię i nazwisko.................................................................................................................................. … 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………................ 
 …………………………………………………………………………............................................... 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………...............................    
PESEL.................................................................................................................................................... 
Stan cywilny …………………………………………………………………………... 
 
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ 
UCZNIA/DZIECKA ROZPOCZYNAJACEGO PRZYGOTOWANIE 
PRZEDSZKOLNE   
 
1. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ………. ha przeliczeniowych / nie 
posiadam gospodarstwa rolnego* 
 
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, proszę dołączyć zaświadczenie właściwego 
organu gminy ( jeŜeli nie było dołączane do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2007/2008) 
 
Dochód z gospodarstwa rolnego : 
liczba ha przeliczeniowych …… x …….. zł = ……………  
 
*niepotrzebne skreślić 



 
2. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Data 
urodzenia 

Miejsce pracy, nauki Wysokość 
dochodu 
netto 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
3. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi: …………....................... 
Średni dochód na 1 osobę miesięcznie wynosi:…..……………………………................... 
                                                                                       
Proszę dołączyć stosowne zaświadczenia o osiąganych dochodach (dotyczy dochodów 
za m-c poprzedzający złoŜenie wniosku.) 
 
OŚWIADCZENIE  

1. WyraŜam zgodę, na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 
dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowyc (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 & 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem, Ŝe - dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

 
………………………………                                                 ............................................................... 
       (data i miejscowość)                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 
 
 
OBJAŚNIENIA  
Do wniosku naleŜy dołączyć odpowiednio: 
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny 
w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku, jeŜeli dochody te podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złoŜenie wniosku, 
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem 
pocztowym, wyciągiem bankowym, 
d) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł 
niŜ w pkt. a – c w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku, 
e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego ( jeŜeli nie 
było dołączane do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szk. 2007/2008), 
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
g)  ksero (potw. za zgodność z oryginałem) decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, 
h) ksero (potw. za zgodność z oryginałem) decyzji  o pobieranym dodatku mieszkaniowym 
lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.  
 



Uwaga: 
W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast w/w zaświadczeń, 
naleŜy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy 
materialnej.
 


